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KATA PENGANTAR 

Segala puji atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat 

jasmani dan rohani serta yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas proposal dengan judul “Deskripsi Kinerja Bank 

Syariah dengan Menggunakan Maqashid Syariah Index”. Skripsi ini merupakan 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa penelitian ini tak luput dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang berarti 

dari berbagai pihak, khususnya Ibu Safira, S.E.,Ak.,M.Si., selaku dosen pembimbing 

yang telah banyak membantu dalam hal pemberian saran, meluangkan waktu dan 

tenaga, semangat dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat kepada penulis. Dan 

kepada semua pihak yang sudah membantu penulis dalam  menyusun skripsi ini 

terutama kepada : 

1. Ayah, Ibu serta kedua adik saya yang telah memberikan semangat, 

do’a dan dukungan  baik moral maupun material yang tiada  henti. 

2.  Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS, selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 
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3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS., CMA, selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Drs. Fardinal, S.E., M.Si., AK. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Seluruh dosen dan staff FEB Universitas Mercu Buana yang telah 

memberikan segenap ilmu dan pengarahannya yang diberikan kepada 

penulis. 

6. Semua sahabat dari Universitas Mercu Buana yang sudah seperti 

keluarga. Zuwita, Indah, Diana, Dea, Jessi, dan Niasih yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi agar menyelesaikan skripsi dan 

wisuda bersama. Serta teman-teman seangkatan dari Program Studi 

Akuntansi Universitas Mercu Buana, terimakasih untuk setiap 

kebersamaan dan silaturahmi yang telah terjalin selama ini. 

7. Seluruh rekan di PT. Basuki Lima Selaras  selaku perusahaan dimana 

saya bekerja, yang telah memberikan kesempatan penulis bekerja 

sembari menuntut ilmu. 
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